
Nieuwsbrief - Alteveer 

 Nieuwsbrief Christelijke Basisschool De Höchte  
  1 

 

07-10-2022  -  nr. 2 
 
Kalender 

➢ 17 t/m 21 oktober herfstvakantie 
➢ Donderdag 27 oktober studiedag 1 Kanjertraining personeel, alle leerlingen vrij 
➢ Woensdag 9 november studiedag 2  Kanjertraining personeel, alle leerlingen vrijdag 
➢ Vrijdag 11 november Sint Maarten. School open van 17.00-19.00 uur  

 
Start schooljaar  
September was een maand vol activiteiten. 
Groep 7/8 ging op kamp en hadden mooie dagen met elkaar. We liepen in dorpsverband de 
avondvierdaagse. Fijn om zo kennis met elkaar te maken en banden te versterken. 
We hebben alle ouders mogen ontmoeten tijdens de 
informatieavond en de startgesprekken. 
Fijn om zo samen het schooljaar te beginnen. Mochten er 
nog vragen of onduidelijkheden zijn schroom niet om aan 
de bel te trekken. 
Afgelopen week openden we de Kinderboekenweek. Wat 
hebben we veel geleerd van Jos in het bos. Woensdag 12 
oktober organiseert de activiteitencommissie een  
boekenbal met als thema Gi-Ga-Groen. Meer informatie 
en de tijden zijn te lezen bij het kopje 
activiteitencommissie en via Parro. 
 
Onderwijskundig nieuwe doelen 2022-2023:  
Nog even een klein stukje herhaling vanuit de schoolgids ☺ 
Ons belangrijkste doel blijft kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgen. Onze focus zal daarom 
gericht blijven op de 4 hoofddomeinen (rekenen, taal, lezen, spelling).   
Dit schooljaar gaan we werken aan de volgende speerpunten:  

- Sociaal-emotionele ontwikkeling: Starten met de Kanjertraining.  
- Automatiseren rekenen: De doorgaande lijn automatiseren versterken met behulp van 

implementatie Bareka rekenmuurtje.  
- Taal-leesonderwijs: Vervolg implementatietraject methode Estafette voor begrijpend en 

technisch lezen. Begrijpend lezen verder uitdiepen d.m.v. Close Reading. Close reading is een 
leestechniek om tot dieper tekstbegrip te komen.  

- Directie en IB scholing 'Uitgaan van verschillen': Verschillen benutten voor optimale leer- en 
ontwikkelingsresultaten voor alle kinderen.  
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Donderdag 27 oktober zijn alle leerlingen vrij omdat de eerste 
cursusdag van de Kanjertraing voor de leerlingen plaats gaat vinden.  
 
 Sociaal-emotionele vorming;   de Kanjertraining  
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende 
oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te 
verbeteren (curatief). Deze methode voor het basisonderwijs streeft 
de volgende doelen na:  
- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.  
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.  
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en 
andere conflicten.  
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.  
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.  
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

  
De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi 
(Nederlands jeugdinstituut) als effectief bij pestproblematiek en het 
aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een 
leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden 
om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan 
alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. 
Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen.  
Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar 
Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen 
die goed zijn voor alle partijen.    
 

Uitnodiging 
Donderdag 19 januari vindt er om 18.30 uur een ouderavond plaats over het werken met de Kanjer. 
We hopen alle ouder(s)/verzorger) te ontmoeten in de kleuterklas. 
 
Inspectiebezoek 
Ons bestuur heeft onze school voorgedragen voor de waardering goed bij de inspectie van onderwijs. 
Maandag 14 november zullen een aantal inspecteurs onze school bezoeken. Er wordt in de klassen 
gekeken, met team, leerlingen en ouders gesproken. Op basis het bezoek en de aangeleverde 
documenten zal de beoordeling goed gegeven worden. 
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Cursus typen/Word en PowerPoint voor groep 6 t/m 8 
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen om een goep te kunnnen starten 
bij de Opleingscentrale. 
We gaan volgend schooljaar weer inventariseren of er genoeg 
leerlingen zijn om de cursus op school te kunnnen starten.  
 

Leerlingenraad 
Deze tweede vergadering hebben we gesproken over de start van het 
schooljaar. Ben was helaas ziek dus kon niet bij onze vergadering zijn. 
Wat zijn fijne zaken waardoor we ons veilig en prettig voelen op school. 
Wat zou anders kunnen? De schoolregels zijn duidelijk. Tijdens de start 
van het schooljaar worden de regels besproken. Wij denken niet dat er 
gepest wordt op school. Als dit wel zo is dan moet je altijd naar je juf 
gaan. Juf Willy is onze vertrouwenspersoon en coördinator veiligheid. Je 
mag altijd naar haar toe gaan. Dat voelt heel vertrouwd omdat ze van 
ons allemaal de eerste juf is geweest. 
We hebben leuke activiteiten gehad aan het begin van het schooljaar. 
De avondvierdaagse was erg leuk en ook Junior Dorpsbelang bij de 
Drijscheer was leuk. Er komt binnenkort weer een vervolg. 
We kijken uit naar de Kinderboekenweek en het boekenbal moet er zeker in blijven.  
Anouk, Britt, Maud, Hidde, Ben en Luuk zullen ook een gesprek voeren met de inspectie op maandag 
14 november.  
Ideeën van andere kinderen mogen in onze brievenbus. 

 
 

Medezeggenschapsraad 
Tijdens onze tweede vergadering van 
dit schooljaar hebben we een aantal 
documenten besproken en vastgesteld; 
Covid, actiepunten schooljaar 2022-
2023 (schoolgids), het NPO (Nationaal 
Plan Onderwijs) en de schoolrapportage 
eind schooljaar 2021-2022. In de 

schoolrapportage staan de opbrengsten van onze school met de verantwoording.  
In het kopje onderwijskundig kunt u lezen dat het eerste actiepunt (de Kanjertraining) is van start is 
gegaan. Het is belangrijk bij deze manier van werken en dat ouder/verzorgers goed op de hoogte zijn 
van de manier van werken. De informatieve ouderavond in januari is een mooie stap.  
Heeft u suggesties voor één van onze commissies dan kan dat per brievenbus of bij de 
commissieleden aangegeven worden. De brievenbussen staan bij de hoofdingang.  
Namens de MR Manon Meems, Gemma Veldman, Margre de Boer. 
 

Activiteitencommissie 
 



Nieuwsbrief - Alteveer 

 Nieuwsbrief Christelijke Basisschool De Höchte  
  4 

 

Uitnodiging Boekenbal Gi-GA--GROEN 

Komen jullie ook naar het boekenbal? 
Wanneer: woensdag 12 oktober 
Waar: cbs De Höchte, lokaal groep 1/2 
Tijd: 17.30-18.15 uur groep 1 t/m 4 
         18.30 tot 19.15 uur groep 5 t/m 8  
 
Groetjes, 
Tanja (moeder Britt, Maud, Evy), Marijke (moeder Thijs, Lianne, Suzanne (moeder Ruben, Thijmen) 
 
 
Openingstijden schoolbibliotheek: 
Dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur groep 0 t/m 8. 
 
Gymtijden 
Maandagmiddag: groep 5/6 en 7/8 
Woensdagochtend: groep 3/4 
Vrijdagochtend: groep 0/1/2 en groep 3/4 
Vrijdagmiddag: groep 5/6 en groep 7/8 
 
Deze week nieuws uit groep 3/4 
In iedere nieuwsbrief zullen we een groep uitlichten.  
In groep 3-4 zijn we dit schooljaar begonnen met een gezellige groep van 14 leerlingen: 8 in groep 3 
en 6 in groep 4. En sinds deze week zijn we zelfs met 15 leerlingen, want Liam kwam na een 
verhuizing ook bij ons in groep 4. We heten Liam van harte welkom en hopen dat hij zich snel 
helemaal thuis voelt in onze klas!   
Dit schooljaar kunnen we op maandagochtend groep 3 en 4 nog splitsen, zodat er extra effectief 
onderwezen kan worden door juf Erna en juf Heidi. Op dinsdag en woensdag is juf Erna er en op 
donderdag en vrijdag staat juf Heidi voor de groep.  
Ondertussen zijn we natuurlijk al enkele weken hard aan het werk. In groep 3 zijn we inmiddels bij 
Kern 2 van Veilig Leren Lezen en de kinderen kennen nu al zoveel letters, dat ze eenvoudige 
leesboekjes kunnen lezen.   
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Bij rekenen oefent groep 3 volgorde van de getallenrij t/m 20 en het handig of verkort tellen. Dat wil 
zeggen: niet meer alles los tellen, maar beginnen met een handig groepje en doortellen. Of tellen 
met sprongen van twee: 2, 4, 6, 8 etc.  

  
Ook is er al begonnen met het splitsen. Daarnaast wordt er ook druk geoefend met het leren 
schrijven. Gelukkig is er ook nog tijd om af en toe te spelen.   
   
In groep 4 lezen we met de nieuwe versie van de methode Estafette. We oefenen hierbij niet alleen 
goed en vlot lezen, maar ook vloeiend lezen. Bij dit laatste leren de leerlingen bijvoorbeeld om goed 
te kijken naar leestekens en hun stem te gebruiken bij het voorlezen.  Daarnaast zitten er in deze 
nieuwe versie ook opdrachten voor begrijpend lezen, omdat het heel belangrijk dat je ook begrijpt 
wat je leest.  Bij rekenen zijn we begonnen met het herhalen van de getallenrij t/m 100 en de 
splitsingen, want die kennis moet er als basis nu goed inzitten Bij optellen en aftrekken gaan we 
inmiddels over het tiental heen.  
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In groep 4 moet hard gewerkt worden, want naast schrijven en rekenen, hebben we nu ook Taal en 
Spelling op ons programma staan. Bij Taal op Maat werken we nu over het thema Gezond; het gaat 
daarbij bijvoorbeeld over voeding, maar ook over ziek zijn. Interessante onderwerpen waarover 
iedereen wel iets weet! Naast het uitbreiden van de woordenschat, leren de kinderen over 
tegenstellingen en samengestelde woorden, zoals keelpijn en zakdoek.   
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Rekenles Meetkunde: figuren naleggen met de tangram-puzzel.  
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Leerlingen uit groep 4 kunnen al goed helpen bij de leesles van groep 3.  
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Af en toe is er ook nog tijd om te spelen.  
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